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1.   Sprememba in dopolnitev Statuta občine Cerklje na 
Gorenjskem 

2.   odloK o proračunu občine Cerklje na Gorenjskem za leto 
2015

3.  pravilniK o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
 o sprejemu otrok v vrtec
4.    naČrt ravnanJa Z nepremiČnim premoŽenJem
 občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015
5.   SKlep o cenah odkupa zemljišč za potrebe izgradnje 

komunalne infrastrukture na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem

6.   SKlep o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 
2015

1.
        
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 
27/08, 76/08, 79/09 in 51/10) je bila na 3. redni seji Občinskega sve-
ta Občine Cerklje na Gorenjskem dne 23. 1. 2015 sprejeta naslednja 

Sprememba in dopolnitev Statuta obČine 
CerKlJe na GorenJSKem

1. člen

V Statutu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cer-
klje na Gorenjskem, št. 3/2010) se besedilo prvega odstavka 25. 
člena spremeni tako, da se glasi:

 »(1) Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
 • odbor za negospodarstvo
 • odbor za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo
 • odbor za varstvo okolja in gospodarske javne službe
 • statutarno pravna komisija
 • komisija za nagrade in priznanja.«

2. člen

Sprememba in dopolnitev Statuta začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-05/2014-15
Datum:   23. 1. 2015
              
 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.

2.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 14/13, 101/13) in Statuta Občine Cerklje na Gorenj-
skem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10), je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji dne 23. 
1. 2015 sprejel

odloK o proraČunu
obČine CerKlJe na GorenJSKem Za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cerklje na Gorenjskem za leto 2015 
določajo proračun, višina splošnega dela proračuna in struktura 
posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna, pose-
bnosti pri upravljanju in prodaji finančnega premoženja občine ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
     POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po eko-
nomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v nasled-
njih zneskih:

a. bilanCa priHodKov in odHodKov  
Skupina/podskupina kontov  

 i. SKupaJ priHodKi (70+71+72+73+74+78) 9.051.923
 teKoČi priHodKi (70+71) 6.589.087
70 DAVČNI PRIHODKI 4.769.457
 700 Davki na dohodek in dobiček 4.106.193
 703 Davki na premoženje 429.169
 704 Domači davki na blago in storitve 234.095
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.819.630
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 245.120
 711 Takse in pristojbine 2.560
 712 Denarne kazni  33.480
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.320
 714 Drugi nedavčni prihodki 1.520.150
72 KAPITALSKI PRIHODKI 600.000
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega 
 premoženja 600.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.862.836
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
 institucij 461.701
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
 Evropske unije 1.401.135
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.444.623
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40	 TEKOČI	ODHODKI	 2.082.321
	 400	Plače	in	drugi	izdatki	zaposlenim	 290.808
	 401	Prispevki	delodajalcev	za	socialno	varnost		 41.121
	 402	Izdatki	za	blago	in	storitve	 1.404.332
	 403	Plačila	obresti	od	kreditov		-	poslovnim	bankam	 77.650
	 409	Rezerve	 268.410
41	 TEKOČI	TRANSFERI	 2.002.529
	 410	Subvencije	 128.256
	 411	Transferi	posameznikom	in	gospodinjstvom	 1.275.220
	 412	Transferi	neprofitnim	organizacijam	in	ustanovam	238.212
	 413	Drugi	tekoči	domači	transferi	 360.841
42	 INVESTICIJSKI	ODHODKI	 5.975.773
	 420	Nakup	in	gradnja	osnovnih	sredstev	 5.975.773
43	 INVESTICIJSKI	TRANSFERI	 384.000
	 430	Investicijski	transferi	proračunskim	uporabnikom	 0
	 431	Investicijski	transferi	pravnim	in	fizičnim	osebam,	
	 ki	niso	proračunski	uporabniki	 84.000
	 432	Investicijski	transferi	proračunskim	
	 uporabnikom	 300.000
	 III.	PRORAČUNSKI	PRESEŽEK		
	 (PRORAČUNSKI	PRIMANJKLJAJ)	(I.-II.)	 -1.392.700

B.	 RAČUN	FINANČNIH	TERJATEV	IN	NALOŽB	 	

Skupina/Podskupina	kontov		 	

	 IV.	PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	IN	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV	(750+751+752)	 0
75	 PREJETA	VRAČILA	DANIH	POSOJIL	 0
	 750	Prejeta	vračila	danih	posojil		 0
	 751	Prodaja	kapitalskih	deležev	
	 752	Kupnine	iz	naslova	privatizacije	
	 V.	DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV		(440+441+442+443)	 1.100.000
44	 DANA	POSOJILA	IN	POVEČANJE	KAPITALSKIH	
	 DELEŽEV	 1.100.000
	 440Dana	posojila	 0
	 441	Povečanje	kapitalskih	deležev	in	naložb	
	 442	poraba	sredstev	kupnin	iz	naslova	privatizacije	 100.000
	 443	Povečanje	namenskega	premoženja	v	javnih	
	 skladih	in	drugih	pravnih	osebah	javnega	prava,	
	 ki	imajo	premoženje	v	svoji	lasti	 1.000.000
	 VI.	PREJETA	MINUS	DANA	POSOJILA		
	 IN	SPREMEMBE	KAPITALSKIH	DELEŽEV	(IV.-V.)	-1.100.000

C.		 RAČUN	FINANCIRANJA	 	

Skupina/Podskupina	kontov	 	

	 VII.	ZADOLŽEVANJE	(500)	 570.000
50	 ZADOLŽEVANJE	 570.000
	 500	Domače	zadolževanje	 570.000
	 VIII.	ODPLAČILA	DOLGA	(550)	 300.000
55	 ODPLAČILA	DOLGA	 300.000
	 550	Odplačila	domačega	dolga	 300.000
	 IX.	 SPREMEMBA	 STANJA	 SREDSTEV	 NA	 RAČUNIH	
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	 -2.222.700
	 X.	NETO	ZADOLŽEVANJE	(VII.-VIII.)	 270.000
		 XI.	NETO	FINANCIRANJE	(VI+X.-IX.)	 1.392.700

Posebni	del	proračuna	sestavljajo	finančni	načrti	neposrednih	upo-
rabnikov,	ki	so	razdeljeni	na	naslednje	programske	dele:	področja	
proračunske	porabe,	glavne	programe	in	podprograme,	predpisane	s	
programsko	klasifikacijo	izdatkov	občinskih	proračunov.	Podprogram	
je	razdeljen	na	proračunske	postavke,	ta	pa	na	podkonte,	določene	s	
predpisanim	kontnim	načrtom.

Posebni	del	proračuna	do	ravni	proračunskih	postavk	-	podkontov	in	
načrt	razvojnih	programov	sta	prilogi	k	temu	odloku	in	se	objavita	na	
spletni	strani	občine.

Načrt	razvojnih	programov	sestavljajo	projekti.

3.	POSTOPKI	IZVRŠEVANJA	PRORAČUNA

3.	člen
(izvrševanje	proračuna)

Proračun	se	izvršuje	na	ravni	proračunske	postavke-podkonta.

4.	člen
(namenski	prihodki	in	odhodki	proračuna)

Namenski	prihodki	proračuna	so:
	 •	 donacije,
	 •	 pristojbina	za	vzdrževanje	gozdnih	cest,
	 •	 požarna	taksa,
	 •	 prihodki	iz	naslova	komunalnih	prispevkov,	
	 •	 	okoljska	 dajatev	 za	 onesnaževanje	 okolja	 zaradi	 odvajanja	

odpadnih	voda,
	 •	 	prejeta	sredstva	 iz	državnega	proračuna	 in	 javnih	agencij	za	

investicije.

Če	se	po	sprejemu	proračuna	vplača	namenski	prihodek,	ki	zahteva	
sorazmeren	namenski	izdatek,	ki	v	proračunu	ni	izkazan	v	zadostni	
višini,	se	za	višino	vplačanega	namenskega	prihodka	lahko	poveča	
obseg	teh	izdatkov	in	višina	proračuna.

5.	člen
(prerazporejanje	pravic	porabe)

Osnova	za	prerazporejanje	pravic	porabe	je	zadnji	sprejeti	proračun,	
spremembe	proračuna	ali	rebalans	proračuna.

O	prerazporeditvah	pravic	porabe	v	posebnem	delu	proračuna	med	
glavnimi	programi	v	okviru	področja	proračunske	porabe	odloča	na	
predlog	neposrednega	uporabnika	predstojnik	neposrednega	upo-
rabnika	župan.	

Župan	s	poročilom	o	izvrševanju	proračuna	v	mesecu	juliju	in	konec	
leta	z	zaključnim	računom	poroča	občinskemu	svetu	o	veljavnem	pro-
računu	za	leto	2015	in	njegovi	realizaciji.

6.	člen
(največji	dovoljeni	obseg	prevzetih	obveznosti	v	breme	

proračunov	prihodnjih	let)

Neposredni	uporabnik	lahko	v	tekočem	letu	razpiše	javno	naročilo	za	
celotno	vrednost	projekta,	ki	je	vključen	v	načrt	razvojnih	programov,	
če	so	zanj	načrtovane	pravice	porabe	na	proračunskih	postavkah	v	
sprejetem	proračunu.

Skupni	 obseg	 prevzetih	 obveznosti	 neposrednega	 uporabnika,	 ki	
bodo	zapadle	v	plačilo	v	prihodnjih	letih,	za	investicijske	odhodke	in	
investicijske	transfere	ne	sme	presegati	70	%	pravic	porabe	v	spreje-
tem	finančnem	načrtu	neposrednega	uporabnika.

7.	člen
(spreminjanje	načrta	razvojnih	programov)

Župan	neposrednega	uporabnika	lahko	spreminja	vrednost	projektov	
v	načrtu	razvojnih	programov.	Projekte,	katerih	vrednost	se	spremeni	
za	več	kot	20	%,	mora	predhodno	potrditi	občinski	svet.

Projekti,	za	katere	se	zaradi	prenosa	plačil	v	tekoče	leto	zaključek	
financiranja	prestavi	iz	predhodnega	v	tekoče	leto,	se	uvrstijo	v	načrt	
razvojnih	programov	po	uveljavitvi	proračuna.

Novi	projekti	se	uvrstijo	v	načrt	razvojnih	programov	na	podlagi	odlo-
čitve	občinskega	sveta.

8.	člen
(proračunski	skladi)

Proračunska	rezerva	se	v	letu	2015	oblikuje	v	višini	18.000	evrov.	

Na	predlog	za	finance	pristojnega	organa	občinske	uprave	odloča	o	
uporabi	sredstev	proračunske	rezerve	za	namene	iz	drugega	odstav-
ka	49.	člena	ZJF	do	višine	6.500,00	evrov	župan	in	o	tem	s	pisnimi	
poročili	obvešča	občinski	svet.

9.	člen
(splošna	proračunska	rezervacija)

V	proračunu	se	do	 	višine,	določene	v	posebnem	delu,	zagotovijo	
sredstva	splošne	proračunske	rezervacije,	ki	je	namenjena	financira-
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nju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvi-
deti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi 
splošne proračunske rezervacije odloča župan. 

10. člen
(pooblastila županu)

S tem odlokom občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem poo-
blašča župana, da potrdi investicijsko dokumentacijo za projekte, za 
katere je že odprta proračunska postavka in so projekti uvrščeni v 
načrt razvojnih programov.

4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

11. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan 
dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše pla-
čilo dolga.

Župan o odpisu dolga poroča občinskemu svetu v skupnem znesku 
po posameznih namenih s poročilom o izvrševanju proračuna januar–
junij in z zaključnim računom proračuna.

12. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim in 

stvarnim premoženjem)

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s finančnim premoženjem in 
nepremičnim premoženjem v lasti občine na podlagi Zakona o stvar-
nem premoženju države, pokrajin in občin sprejme Občinski svet.

13. člen
(letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja 

s premičnim premoženjem)

V letni načrt pridobivanja in v letni načrt razpolaganja s premičnim pre-
moženjem, ki ju sprejme župan, je potrebno uvrstiti premično premo-
ženje nad vrednostjo posameznega premičnega premoženja v višini 
10.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA 
     SEKTORJA

14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Občina Cerklje na Gorenjskem se lahko dolgoročno zadolži do viši-
ne 570.000,00 evrov za izgradnjo objektov za čiščenje in odvajanje 
komunalnih odpadnih voda.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih 
podjetij in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Cer-
klje na Gorenjskem, v letu 2015 ne sme preseči 100.000,00 evrov. 
Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh poroštev skupaj.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja in drugim prav-
nim osebam, katerih ustanoviteljica je Občina Cerklje na Gorenjskem,  
je soglasje Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem. Občin-
ski svet Občine Cerklje na Gorenjskem pooblašča župana Občine 
Cerklje na Gorenjskem, da podpiše poroštvo do dovoljene višine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerklje na Gorenjskem v 
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Cerklje na Gorenjskem.

Številka: 032-05/2014-13
Cerklje: 23. 1. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem
 ŽUPAN
 FRANC ČEBULJ, l. r

3.

Na podlagi 20. člena in 20. f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 ZVrt - UPB2, 25/2008, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 - 
ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 – ZUJF113), Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010), Pravilnik o sprejemu 
otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gor., št. 5/11 in 1/12), 
16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni Vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 3. redni seji, dne 23. 1. 2015, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok  

v vrtec

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Cerklje 
na Gor., št. 5/11 in 1/12) se spremeni 24. člen, ki se po novem glasi:

»Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpove-
dnim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.«

2. člen

Spremeni se 7. točka 28. člena, ki se po novem glasi:

Zap. št. Kriteriji Število točk

7. Vključevanje starejših otrok:
otrok bo 31. 12. tekočega koledarskega 
leta dopolnil starost:
- tri leta in več
- dve leti in več

otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta 
dopolnil starost:
- enajst mesecev in več

50
30

20

3. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

4. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem Vestniku Občine Cerklje na Gorenj-
skem in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 032-05/2014-16
Datum: 23. 1. 2015

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 ŽUPAN
 Franc Čebulj, l.r.
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4.

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 
47/2013 - ZDU-1G in 50/2014), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 
42/2012, 24/2013 in 10/2014) in 88. členom Statuta Občine Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
3/2010) je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 3. redni 
seji dne 23. 1. 2015 sprejel

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
Občine Cerklje na Gorenjskem v letu 2015

1. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uvodna določila)

Za zagotovitev sredstev v proračunu za leto 2015 se določi Načrt rav-
nanja z nepremičnim premoženjem, ki ga sestavljajo: načrt pridobi-
vanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem in načrt najema nepremičnega premoženja lokalne 
skupnosti. 

2. poglavje 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

2. člen
(kategorizacija cest)

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema: 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja vključuje zemljišča, 
ki so z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem določena, da sodijo pod kategorizirano lokalno cesto, 
zbirno krajevno cesto ali javno pot. Ti odseki oz. trase cest so:
- LC 039111 Visoko – Luže – Cerklje,
- LC 039121 Cerklje – Pšenična Polica – Zalog – Klanec,
- LC 039301 Ravne – Gospinca – Krvavec,
- LC 039401 Trata – Adergas – Češnjevek,
- LC 039411 Trata – Praprotna Polica – Šenčur,
- LC 039501 Zg. Brnik – Cilka – R/104,
- LC 039511 Vopovlje – Zalog,
- LC 039601 Cerklje – Poženik,
- LC 039611 Cerklje – Pšata,
- LC 039621 Poženik – Šmartno,
- LC 039701 Pšenična Polica – Šmartno – Zalog,
- LC 039711 Zalog – Cerkljanska Dobrava,
- LC 039731 Zalog – Lahovče,
- LC 039801 Grad – Šenturška Gora – Sidraž,
- LC 160081 Poljane – Senožet – Sveti Lenart,
- LC 326091 Možjanca – Štefanja Gora – sp. postaja žičnice Krvavec,
- LC 390031 Šenčur – Trata pri Velesovem,
- LZ 039051 Grad – Dvorje – Bavant,
- JP 540921 Velesovo – Vrbica,
- JP 540911 Velesovo – kamnosek – Hribarju – Kern,
-  Pridobivanje zemljišč, na katerih že potekajo kategorizirane lokalne 

ceste ali javne poti, v last in posest Občine Cerklje na Gorenjskem.

3. člen
(pridobivanje zemljišč v skladu s premoženjsko bilanco)

Občina Cerklje na Gorenjskem nadaljuje z reševanjem urejanja prepi-
sa na podlagi Dogovora o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih 
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj na dan 31. 
12. 1994.

4. člen
(pridobivanje zemljišč preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov)

Občina Cerklje na Gorenjskem skupaj s Skladom kmetijskih zem-
ljišč in gozdov RS rešuje prepise zemljišč na podlagi Zakona o skla-
du kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
19/10-UPB2, 56/10), Zakona o javnih skladih – ZJS-1 (Ur. l. RS, št. 

77/08), Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi 
njihovega premoženja in pravic (Ur. l. RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 
22/97, 79/98, 56/99, 72/00, 51/04 Odl.US: U-I-308/02-10, 87/11) 
in na podlagi Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedi-
lo (ZJC-UPB1, Ur. l. RS, št. 33/06, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 
45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1). 

5. člen
(pridobivanje zemljišč iz javnega dobra)

Občina Cerklje na Gorenjskem pridobiva zemljišča z izvzemom iz jav-
nega dobra za katastrske občine, ki so na območju Občine Cerklje 
na Gorenjskem. 

6. člen
(razglasitev zemljišč za grajeno javno dobro lokalnega pomena)

Občina Cerklje na Gorenjskem namerava zemljišča, ki ležijo v katego-
riziranih občinskih cestah in so last Občine Cerklje na Gorenjskem, 
razglasiti za grajeno javno dobro lokalnega pomena.

7. člen
(pridobivanje zemljišč iz drugih virov)

Za realizacijo projektov, ki so navedeni v proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2015, in projektov, ki so vključeni v Načrt razvojnih 
programov za obdobje 2015–2018, Občina Cerklje na Gorenjskem 
pridobiva zemljišča ali drugo stvarno pravico. V kolikor določenih 
zemljišč ni mogoče odkupiti za realizacijo projekta, je mogoče v takih 
primerih od lastnika zemljišča pridobiti izvedeno pravico ali pravno 
dejstvo (služnost, stavbna pravica in drugo) in se lahko lastniku zem-
ljišča izplača tudi odškodnina. 

3. poglavje 
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V LASTI OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

8. člen
(Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem)

Občina Cerklje na Gorenjskem ugotavlja, da stvarnega premoženja, 
navedenega v tem členu, ne potrebuje za svoje lastne potrebe, zato 
ga lahko odproda. 
Proda se naslednje nepremično stvarno premoženje Občine Cerklje 
na Gorenjskem:
  1. parc. št. 304/1 k.o. 2118-Cerklje (ID 3272850), površina 11282 m2,
  2. parc. št. 325/1 k.o. 2118-Cerklje (ID 417951), površina 6049 m2,
  3. parc. št. 464 k.o. 2118-Cerklje (ID 3828410), površina 313 m2,
  4. parc. št. 742/2 k.o. 2118-Cerklje (ID 6375274), površina 56 m2,
  5. parc. št. 742/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 6375273), površina 21 m2,
  6. parc.št. 1317/3 k.o. 2118- Cerklje (ID 722252), površina 111 m2,
  7. parc. št. 1345/6 k.o. 2118-Cerklje (ID 2321479), površina 223 m2,
  8. parc. št. 1340/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 3723547), površina 82 m2,
  9. parc. št. 1341/4 k.o. 2118-Cerklje (ID 1728982), površina 2 m2,
10. parc. št. 1353/3 k.o. 2118-Cerklje (ID 3409352), površina 46 m2,
11. parc. št. 31/7 k.o. 2109-Češnjevek (ID 6221551), površina 95 m2,
12. parc. št. 252 k.o. 2110-Grad (ID 1141493), površina 9193 m2, 
 delež 1/2,
13. parc. št. 321/1 k.o. 2110-Grad (ID 4332006), površina 7845 m2, 
 delež 1/2,
14. parc. št. 366/10 k.o. 2110-Grad (ID 5172787), površina 622 m2,
15. parc. št. 366/17 k.o. 2110-Grad (ID 2654331), površina 270 m2,
16. parc. št. 366/19 k.o. 2110-Grad (ID 6053438), površina 1083 m2,
17. parc. št. 366/71 k.o. 2110-Grad (ID 6106009), površina 339 m2,
18. parc. št. 366/72 k.o. 2110-Grad (ID 6106010), površina 57 m2,
19. parc. št. 366/28 k.o. 2110-Grad (ID 6053579), površina 457 m2,
20. parc. št. 366/33 k.o. 2110-Grad (ID 6053442), površina 1187 m2,
21. parc. št. 366/34 k.o. 2110-Grad (ID 6053443), površina 9 m2,
22. parc. št. 366/35 k.o. 2110-Grad (ID 6053444), površina 42 m2,
23. parc. št. 366/37 k.o. 2110-Grad (ID 6053445), površina 43 m2,
24. parc. št. 366/42 k.o. 2110-Grad (ID 6053650), površina 123 m2,
25. parc. št. 366/44 k.o. 2110-Grad (ID 6053652), površina 19 m2,
26. parc. št. 366/5 k.o. 2110-Grad (ID 3829635), površina 233 m2,
27. parc. št. 366/63 k.o. 2110-Grad (ID 6053456), površina 33 m2,
28. parc. št. 974/38 k.o. 2110-Grad (ID 2064868), površina 874 m2, 
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29.	 parc.	št.	974/23	k.o.	2110-Grad	(ID	1393751),	površina	1356	m2,
30.	 parc.	št.	974/39	k.o.	2110-Grad	(ID	549580),	površina	5745	m2,
31.	 parc.	št.	974/40	k.o.	2110-Grad	(ID	1724907),	površina	14	m2,
32.	 parc.	št.	974/41	k.o.	2110-Grad	(ID	1557331),	površina	2311	m2,
33.	 parc.	št.	974/42	k.o.	2110-Grad	(ID	3237324),	površina	196	m2,
34.	 parc.	št.	1164/11	k.o.	2115-Lahovče	(ID	1792227),	površina	102	m2,
35.	 parc.	št.	1164/12	k.o.	2115-Lahovče	(ID	2128391),	površina	58	m2,
36.	 parc.	št.	1164/13	k.o.	2115-Lahovče	(ID	5995406),	površina	58	m2,
37.	 parc.	št.	1164/15	k.o.	2115-Lahovče	(ID	5995408),	površina	23	m2,
38.	 parc.	št.	1164/16	k.o.	2115-Lahovče	(ID	5995409),	površina	51	m2,
39.	 parc.	št.	1186/4	k.o.	2115-Lahovče	(ID	3318187),	površina	6	m2,
40.	 parc.	št.	1186/5	k.o.	2115-Lahovče	(ID	2982144),	površina	61	m2,
41.	 parc.	št.	1186/6	k.o.	2115-Lahovče	(ID	2142468),	površina	66	m2,
42.	 parc.	št.	1186/9	k.o.	2115-Lahovče	(ID	6037771),	površina	23	m2,
43.	 parc.	št.	1186/10	k.o.	2115-Lahovče	(ID	6037772),	površina	177	m2,
44.	 parc.	št.	1067/4	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	6015571),	površina	86	m2,
45.	 parc.	št.	1077	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	1396357),	površina	385	m2,
46.	 parc.	št.	1079/44	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	389295),	
	 površina	151	m2,
47.	 parc.	št.	1079/52	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	6015576),	
	 površina	85	m2,
48.	 parc.	št.	1079/53	k.o.	2116-Spodnji	Brnik	(ID	6015577),	
	 površina	10	m2,
49.	 parc.	št.	553/3	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	4456307),	
	 površina	105	m2,
50.	 parc.	št.	1036/108	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	1613123),	
	 površina	1710	m2,
51.	 parc.	št.	1036/109	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	2621520),	
	 površina	5325	m2,
52.	 parc.	št.	1830/2	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	4519015),	
	 površina	315	m2,
53.	 parc.	št.	1867/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	3847897),	
	 površina	7002	m2,
54.	 parc.	št.	30	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID1046124),	
	 površina	420	m2,	delež	51/200,
55.	 parc.	št.	31	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	2389590),	
	 površina	353	m2,	delež	51/200,
56.	 parc.	št.	64/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	3033880),	
	 površina	1728	m2,	delež	51/200,
57.	 parc.	št.	91/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	179918),	
	 površina	3485	m2,	delež	51/200,
58.	 parc.	št.	91/2	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID4210280),	
	 površina	1005	m2,	delež	51/200,
59.	 parc.	št.	92	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	1522529),	
	 površina	772	m2,	delež	51/200,
60.	 parc.	št.	109	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	115579),	
	 površina	4226	m2,	delež	51/200,
61.	 parc.	št.	125	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	2463770),	
	 površina	899	m2,	delež	51/200,
62.	 parc.	št.	377/7	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282320),	
	 površina	12433	m2,	delež	51/200,
63.	 parc.	št.	377/8	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282321),	
	 površina	676	m2,	delež	51/200,
64.	 parc.	št.	377/9	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282322),	
	 površina	720	m2,	delež	51/200,
65.	 parc.	št.	377/10	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6282319),	
	 površina	242	m2,	delež	51/200,
66.	 parc.	št.	382	k.	o.	2079-Šenturška	gora	(ID	5049156),	
	 površina	26764	m2,	delež	51/200,
67.	 parc.		št.	1867/7	k.	o.	2079-Šenturška	gora	(ID	4189342),	
	 površina	181	m2,
68.	 parc.	št.	1848/1	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161680),	
	 površina	1922	m2,
69.	 parc.	št.	1848/2	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161681),	
	 površina	160	m2,
70.	 parc.	št.	1848/3	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161682),	
	 površina	219	m2,
71.	 parc.	št.	1848/4	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161683),	
	 površina	334	m2,
72.	 parc.	št.	1848/5	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161684),	
	 površina	23	m2,
73.	 parc.	št.	1848/6	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161685),	
	 površina	320	m2,
74.	 parc.	št.	1848/7	k.o.	2079-Šenturška	gora	(ID	6161686),	
	 površina	349	m2,
75.	 parc.	št.	103	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1655012),	površina	11699	m2,

76.	 parc.	št.	795/1	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2758074),	površina	1331	m2,
77.	 parc.	št.	940/1	k.o.	2112-Šmartno	(ID	3839745),	površina	1182	m2,
78.	 parc.	št.	940/2	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2328425),	površina	27	m2,
79.	 parc.	št.	970/5	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1991245),	površina	28	m2,
80.	 parc.	št.	602/2	k.o.	2108-Velesovo	(ID	514609),	površina	826	m2,
81.	 parc.	št.	671/6	k.o.	2108-Velesovo	(ID	2614478),	površina	403	m2,
82.	 parc.	št.	671/15	k.o.	2108-Velesovo	(ID	3117894),	površina	38	m2,
83.	 parc.	št.	1118/2	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1413903),	površina	296	m2,
84.	 parc.	št.	1742/5	k.o.	2108-Velesovo	(ID	3412226),	površina	103	m2,
85.	 parc.	št.	1779/6	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1531224),	površina	29	m2,
86.	 parc.	št.	1784/3	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1866556),	površina	5	m2,
87.	 parc.	št.	1783/2	k.o.	2108-Velesovo	(ID	1287597),	površina	10	m2,
88.	 parc.	št.	1783/3	k.o.	2108-Velesovo	(ID	615494),	površina	21	m2,
89.	 parc.	št.	1800/4	k.o.	2108-Velesovo	(ID	951741),	površina	175	m2,
90.	 parc.	št.	1800/14	k.o.	2108-Velesovo	(ID	4814210),	površina	52	m2,
91.	 parc.	št.	1100/4	k.	o.	2113-Zalog	(ID	3232480),	površina	56	m2,	
92.	 parc.	št.	376/1	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102498),	površina	10	m2,
93.	 parc.	št.	376/2	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102499),	površina	40	m2,
94.	 parc.	št.	376/3	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102500),	površina	129	m2,
95.	 parc.	št.	376/4	k.o.	2113-Zalog	(ID	6102501),	površina	193	m2,
96.	 parc.	št.	1084/3	k.o.	2113-Zalog	(ID	3422714),	površina	65	m2,
97.	 parc.	št.	1084/4	k.o.	2113-Zalog	(ID	1574540),	površina	105	m2,
98.	 parc.	št.	1084/5	k.o.	2113-Zalog	(ID	1071355),	površina	156	m2,
99.	 parc.	št.	1084/6	k.o.	2113-Zalog	(ID	735380),	površina	135	m2,
100.	 parc.	št.	1084/7	k.o.	2113-Zalog	(ID	903294),	površina	74	m2,
101.	 parc.	št.	1084/8	k.o.	2113-Zalog	(ID	566629),	površina	32	m2,
102.	 parc.		št.	1119	k.o.	2113-Zalog	(ID	5101788),	površina	187	m2,
103.	 parc.št.	1103/4	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178905),	površina	324	m2,
104.	 parc.št.	1103/5	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178906),	površina	148	m2,
105.	 parc.št.	359/1	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178921),	površina	519	m2,
106.	 parc.št.	359/2	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178920),	površina	53	m2,
107.	 parc.št.	1112/11	k.o.	2113-Zalog	(ID	6178917),	površina	43	m2,
108.	 parc.	št.	569/3	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264382),	
	 površina	174	m2,
109.	 parc.	št.	569/4	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264380),	
	 površina	165	m2,
110.	 parc.	št.	569/6	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264383),	površina	10	m2,	
111.	 parc.	št.	569/8	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264379),	površina	67	m2,
112.	 parc.	št.	569/9	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264376),	površina	44	m2,
113.	 parc.	št.	569/11	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264388),	
	 površina	142	m2,
114.	 parc.	št.	569/12	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264386),	
	 površina	10	m2,
115.	 parc.	št.	569/13	k.o.	2117	-	Zgornji	Brnik	(ID	6264387),	površina	2	m2,
116.	 parc.	št.	1343/3	k.o.	2117-Zgornji	Brnik	(ID	5087770),	
	 površina	260	m2.

NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM
VAS BREZ OVIR ŠMARTNO

9.	člen
	(Vas	brez	ovir	Šmartno)

Občinski	svet	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	soglaša,	da	se	lahko		nepre-
mičnine,	ki	so	v	lasti	do	1/1	Socialno	varstvenega	zavoda	Taber,	Trg	Davo-
rina	Jenka	13,	4207	Cerklje	na	Gorenjskem,	bremenijo	s	hipoteko	kot	
obliko	zavarovanja	za	pridobitev	bančne	garancije	ali	kredita	pri	poslovni	
banki	in	bremenijo	s	stavbno	pravico.

10.	člen
(Vas	brez	ovir	Šmartno	–	odprodaja,	stavbna	pravica)

Zemljišča,	 navedena	 v	 tem	 členu,	 bo	 Občina	 Cerklje	 na	 Gorenjskem	
posamično	ali	v	kompleksu	odprodala	zainteresiranemu	kupcu.	Ta	zem-
ljišča	so:

1.	 parc.	št.	674/2	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2705819),	površina	12	m2,	
2.	 parc.	št.	674/3	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2032603),	površina	239	m2,	
3.	 parc.	št.	674/4	k.o.	2112-Šmartno	(ID	4217264),	površina	180	m2,	
4.	 parc.	št.	674/5	k.o.	2112-Šmartno	(ID	5223675),	površina	180	m2,	
5.	 parc.	št.	674/6	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1529373),	površina	180	m2,	
6.	 parc.	št.	674/7	k.o.	2112-Šmartno	(ID	354142),	površina	180	m2,	
7.	 parc.	št.	674/8	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1194286),	površina	168	m2,	
8.	 parc.	št.	674/9	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2705818),	površina	168	m2,	
9.	 parc.	št.	674/10	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2369787),	površina	168	m2,	
10.	 parc.	št.	674/11	k.o.	2112-Šmartno	(ID	2705817),	površina	168	m2,	
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11.	 parc.	št.	674/12	k.o.	2112-Šmartno	(ID	4720539),	površina	168	m2,	
12.	 parc.	št.	674/13	k.o.	2112-Šmartno	(ID	354141),	površina	168	m2,	
13.	 parc.	št.	674/14	k.o.	2112-Šmartno	(ID	1696812),	površina	427	m2,	
14.	 parc.	št.	674/22	k.o.	2112-Šmartno	(ID	6015149),	površina	1202	m2,	
15.	 parc.	št.	674/23	k.o.	2112	Šmartno	(ID	6015150),	površina	3042	m2,
16.	 parc.	št.	674/24	k.o.	2112	Šmartno	(ID	6015151),	površina	5869	m2,
17.	 parc.	št.	674/26	k.o.	2112-Šmartno	(ID	6015153),	površina	1561m2,	
18.	 parc.	št.	674/27	k.o.	2112-Šmartno	(ID	6015154),	površina	1540	m2	
19.	 parc.	št.	674/28	k.o.	2112	Šmartno	(ID	6015155),	površina	30	m2.
Na	zemljiščih,	ki	so	navedena	v	prejšnjem	odstavku,	se	lahko	ustanovi	
stavbna	pravica	v	korist	zainteresirane	pravne	osebe.

4. poglavje 
NAČRT NAJEMA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

11.	člen
	(Načrt	najema	nepremičnega	premoženja)

Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	lahko	nepremično	premoženje,	ki	ga	
začasno	ne	potrebuje	za	svojo	lastno	dejavnost,	odda	v	najem	v	skladu	
z	določbami	Zakona	o	stvarnem	premoženju	države	in	samoupravnih	
lokalnih	skupnosti	in	njenimi	podzakonskimi	akti.	
Prav	tako	lahko	odda	v	najem	nepremično	premoženje,	ki	 je	v	tem	
načrtu	predvideno	za	odprodajo.	

5. poglavje 
SPREJEM NAČRTA

12.	člen
(sprejem	Načrta	ravnanja)

Načrt	 ravnanja	 z	 nepremičnim	 premoženjem	 Občine	 Cerklje	 na	
Gorenjskem	sprejme	svet	samoupravne	lokalne	skupnosti	na	pred-
log	organa,	pristojnega	za	izvajanje	proračuna	samoupravne	lokalne	
skupnosti.		

6. poglavje 
KONČNE DOLOČBE

13.	člen
(sprejem	in	veljavnost)

Načrt	 ravnanja	 z	 nepremičnim	 premoženjem	 Občine	 Cerklje	 na	
Gorenjskem	za	leto	2015	se	objavi		v	Uradnem	vestniku	Občine	Cer-
klje	na	Gorenjskem	in	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.	
Z	 dnem	 uveljavitve	 Načrta	 ravnanja	 z	 nepremičnim	 premoženjem	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2015	preneha	veljati	Načrt	rav-
nanja	z	nepremičnim	premoženjem	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	
letu	2014	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	1/2014,	
2/2014	in	4/2014).	
Posamični	postopki,	ki	so	bili	začeti	na	podlagi	Načrta	ravnanja	z	ne-
premičnim	premoženjem	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2014	
(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	1/2014,	2/2014	
in	4/2014)	se	dokončajo	v	skladu	z	Načrtom	ravnanja	z	nepremičnim	
premoženjem	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	v	letu	2014.

Številka:	032-05/2014-14
Datum:			23.	1.	2015

	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 ŽUPAN
	 FRANC	ČEBULJ,	l.	r.

5.

Na	podlagi	29.	člena	Zakona	o	lokalni	samoupravi	(Ur.	l.	RS,	št.	94/07	
-	UPB,	76/08,	79/09,	51/10	in	40/12	-	ZUJF),	Uredbe	o	stvarnem	
premoženju	države	in	samoupravnih	lokalnih	skupnosti	(Ur.	l.	RS,	št.	
34/2011,	42/2012,	24/2013	in	10/2014)	in	7.	in	88.	člena	Statu-
ta	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	vestnik	Občine	Cerklje	na	
Gorenjskem,	št.	3/2010)	je	občinski	svet	Občine	Cerklje	na	Gorenj-
skem	na	3.	redni	seji	dne	23.	1.	2015	sprejel	naslednji

SKLEP
o cenah odkupa zemljišč za potrebe izgradnje komunalne 
infrastrukture na območju občine Cerklje na Gorenjskem

1.	člen

S	tem	sklepom	se	določa	cena	za	odkup	zemljišč	za	potrebe	izgradnje	
komunalne	infrastrukture	na	območju	občine	Cerklje	na	Gorenjskem.

2.	člen

Odkup	zemljišč	se	izplačuje	na	podlagi	sklenjenih	pogodb	po	slede-
čih	cenah	za	m2	zemljišč:	
-	 	Zazidano	in	nezazidano	stavbno	zemljišče	in	območja	namenske	

rabe	P	in	O	v	naseljih			25	EUR/m2

-	 	Kmetijska	zemljišča	(K1,	K2)	in	območja	namenske	rabe	P	in	O	
izven	naselij	v	nižinskem	delu	občine	3,60	EUR/m2

-	 	Kmetijska	zemljišča	(K1,	K2)	in	območja	namenske	rabe	P	in	O	
izven	naselij	v	višinskem	delu	občine	1,80	EUR/m2

-	 	Gozdna	 zemljišča,	 območja	 površinskih	 voda,	 območja	 vodne	
infrastrukture	in	območja	namenske	rabe	P	in	O	izven	naselij	1,00	
EUR/m2

3.	člen

Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	plača	vse	stroške,	ki	nastanejo	pri	
prepisu	zemljišč	(stroški	cenitve	zemljišč,	stroški	sestave	pogodbe,	
davek	na	promet	nepremičnin,	stroški	overitve	podpisa,	stroški	vknji-
žbe	v	zemljiško	knjigo	in	drugo).

4.	člen

Z	dnem	uveljavitve	tega	sklepa	preneha	veljati	Sklep	o	cenah	odkupa	
zemljišč	za	potrebe	izgradnje	komunalne	infrastrukture	na	območju	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	ki	je	bil	objavljen	v	Uradnem	vestniku	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	1/2008.

5.	člen

Ta	sklep	se	objavi	v	Uradnem	vestniku	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	
in	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.

Številka:	032-05/2014-17
Datum:			23.	1.	2015
	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem
	 ŽUPAN
	 FRANC	ČEBULJ,	l.	r.

6.

Župan	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	Trg	Davorina	Jenka	13,	4207	
Cerklje	na	Gorenjskem,	izdajam	na	podlagi	33.	člena	Zakona	o	lokalni	
samoupravi	(Uradni	list	RS,	št.	94/07	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	
ZLS-UPB2	ter	št.	27/08,	76/08	in	79/09	in	51/10)	in	8.	člena	Odloka	
o	občinskih	taksah	v	Občini	Cerklje	na	Gorenjskem	(Uradni	vestnik	
Občine	Cerklje	na	Gorenjskem,	št.	4/2007	in	3/2012)	naslednji

S K L E P
o vrednosti točke za obračun občinskih taks v letu 2015

1.	člen

Vrednost	točke	za	obračun	občinskih	taks	se	zviša	za	stopnjo	inflacije	
v	letu	2014,	tako	da	v	letu	2015	znaša	0,3359	EUR.

2.	člen

Sklep	se	objavi	v	Uradnem	vestniku	Občine	Cerklje	na	Gorenjskem	in	
začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.

Številka:	007-01/2007-10
Datum:	19.	1.	2015
	 Občina	Cerklje	na	Gorenjskem	
	 ŽUPAN
	 FRANC	ČEBULJ,	l.r.
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